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الفنية

أب���و خ���رزة  املنت���ج 
هاأليام عايش الدور على 
الفنانني اللي يش���تغلون 
مع���اه واملصيبة انه قاعد 
يعاملهم چنه���م طرارين 

عنده.. خووش خرزة!

مذيع يحب إثارة املشاكل 
وتزليغ الوايرات بني ربعه 
الل���ي مختلف  املذيع���ني 
معاهم بالراي ويتحداهم 
 انه يس���وون له ش���ي..
انت مذيع واال كهربچي؟!

تعامل  وايرات
املمثلة اللي رازها أحد املنتجني 
هاأليام ما عندها شغل إال حتضر 
الغبقات الرمضانية علشان يحسون 
بوجودها املخرج���ني وينادونها 
بأعمالهم التلفزيونية واملسرحية.. 

احلمدهلل والشكر!

إحساس

صالح زعل

)فريال حماد( »الذيب« املوسوي واملعد علي حيدر مع قرقيعان »فروت بوكيه«  

مبالغات وأخطاء درامية..

»ليلة عيد«

أيام الظلمة

بشار جاسم
من جديد تعود اليكم زاوية مبالغات وأخطاء درامية اخلاصة مبسلس�ات وأعمال ش�هر رمضان 
املبارك حيث اننا نكش�ف كمية املبالغات التي تصل أحيانا الى 100% في بعض األعمال املعروضة 
على أغلب احملطات الفضائية س�واء في الش�خصيات أو املمثلني أو اإلخراج أو التأليف وغيرها من 

األمور التي نحاول ان ننبه فريق العمل اليها ليتافوها في األعمال املقبلة.

ألفاظ األيتام

من األخط���اء واملبالغ���ات الفادحة في 
مسلسل »ليلة عيد« للقديرة حياة الفهد ان 
حياة التي جتسد دور لولوة مازالت تفكر 
في حبيبها وأحمد الضرمان الذي يجس���د 
دور غامن مازال يحبها بعد مرور 45 س���نة 

تقريبا، باإلضافة الى فرق السن بني أم سوزان 
وأم���ل عبدالكرمي التي جتس���د دور زوجة 
أخيها فبالصغر كانوا بنفس العمر وعندما 
كبروا أصبح الفرق بالعمر شاسعا.. ومنا 

الى الكاتب واملخرج.

املتابع ملسلسل »أيام الفرج« للكاتب املميز 
عبدالعزيز احلش���اش يشعر بأن العمل بال 
إضاءة وبال شمس ربنا، باإلضافة الى البطء 

باألحداث، والغريب ايضا ان املخرج وضع 
اسمه الرباعي في كادرات املسلسل.. رباعي 
مرة وحدة عاد.. مو ناقص إال الرقم املدني!

الكاتبات  من أفض���ل 
المبدعة  الس���احة  على 
هبة حم���ادة ولكن أثناء 
مش���اهدتنا لمسلس���ل  
»أميمة ف���ي دار األيتام« 
سمعنا ألفاظا تقشعر لها 
األبدان وكانت مزعجة وأنا 
شخصيا أخجل من كتابتها 
في صفحات الجريدة.. مو 
كل شي ينقال على الشاشة 

يا هبة بنت حمادة!

قرقيعان »فروت بوكيه« ل� »كنز FM«.. فواكه

حملة انتقاد تطالب بوقف مسلسل »درايش« العماني
صحافي����ون  ش����ن  د.ب.أ: 
ومدونون عمانيون حملة نقدية 
الذي  على مسلس����ل »درايش« 
تعرضه الفضائية العمانية، في 
وقت طالب فيه كتاب المنتديات 
بإيقافه ألنه ال يمثل واقع الحياة 

االجتماعية في عمان.
ويتكون المسلس����ل من 30 
حلقة تناقش بالنقد قضايا يومية 

يعيشها المجتمع العماني.
وأثارت حلقة صورت المعلم 
العمان����ي بش����كل كاريكاتيري 
سطحي المعرفة حفيظة العاملين 
بمهنة التدريس في عمان، ما جعل 
الكثيرين يطالبون في منتديات 
حوارية ومجموعات )جروبات( 
على موقع التواصل االجتماعي 

»فيس بوك« باعتذار رسمي.
المسلس����ل نفسه قد  وكان 
حظي بإشادة شعبية في جزئه 
األول ألنه استطاع بجرأة انتقاد 
مؤسسات حكومية ومسؤولين 
في البلد، األمر الذي جعله يوصف 
حينها بأنه أج����رأ عمل درامي 
التلفزي����ون الحكومي.  ينتجه 
ويخرج العمل الس����وري محمد 
وقاف الذي عرف س����ابقا بأنه 

مخرج أفالم وثائقية.
وترى الفنانة شمعة محمد أن 
أسباب ضعف العمل هذا العام 
تعود إلى ضعف بعض النصوص، 
وعدم اهتمام الممثلين بتطوير 
أعمالهم، وأضافت  قائلة: الذين 
ينتقدون المسلسل في المنتديات 
الحوارية يطالبوننا بنقد عميق 

جدا ونحن م����ا زلنا مجتمعا ال 
يتقبل النقد العميق«. 

وتضيف: »هن����اك ممثلون 
يشاركون في الدراما العمانية من 
أجل الظهور فقط، فهم ال يملكون 
موهبة حقيقية وال يشتغلون من 

أجل تطوير أنفسهم.

تحسن الوضع إلى حد كبير، رغم 
الرقيب عمل بصورة  أن مقص 
واضحة، خاص����ة باتجاه النقد 
الموجه للجهات الرسمية، لكن 
»مرقت« بعض األفكار الجريئة 
التي عرض����ت للمرة األولى في 
الدراما العمانية كصراع األعيان 
في الم����دن والقرى على توزيع 
األراض����ي الجيدة فيم����ا بينهم 
والحديث عن الوالي وانتخابات 
مجلس الشورى وما يحدث فيها 

من جوانب سلبية.
ويس����تدرك قائال: طلبت من 
وزير اإلعالم وفي وجود مسؤول 
الرقابة أن يخفف الرقيب يده عن 
أعمالنا، ودافعنا عما كتبناه وكان 

هناك تفهم كبير منهم.
ورأى الرحب����ي أن مش����كلة 
المسلسل تكون في النصوص 
أحيان����ا، وقال: أحيان����ا يكون 
ضعف العمل بسبب النصوص 
وعدم وجود كت����اب محترفين 
لألعم����ال الدرامية، والقوة تبدأ 
م����ن النص الجي����د ليكتمل مع 
المؤدي لهذه  المخرج والممثل 
األدوار وكلها تكاملية، ولألسف 
هناك خلل في التمثيل يضعف 
الحلقات ويحيد بها عن  بعض 

طريق التألق.
النجم  من جانب����ه، يتحدث 
الدرمكي أحد  العماني س����عود 
المسلس����ل  ف����ي  المش����اركين 
عن الهجمة الت����ي يتعرض لها 
المسلسل في المنتديات الحوارية 
فيقول: نقد المنتديات نقد هدام 

ويتح����دث الكاتب والروائي 
محمد سيف الرحبي الذي دخل 
مؤخرا غم����ار الكتابة الدرامية 
عن تعامل الرقيب مع مسلسل 
درايش بالقول: الرقابة حاصرتنا 
بقوة في بدايات االشتغال بهذا 
المسلس����ل، وفي الجزء الثالث 

بالض����رورة. ورغم أن الدرمكي 
يرى أن هن����اك حلقات عرضها 
المسلس����ل كانت جيدة إلى حد 
ما إال أنه يقر بضعف الحلقات 
األخرى، منتق����دا حتى معالجة 
المسلسل لبعض القضايا التي 
تناولته����ا الحلق����ات. ويطالب 
الدرمكي بوجود مشرف عام يتابع 
ما يمثل قبل عرضه، مشيرا إلى 
أن الرقاب����ة غالبا ما تبحث عن 
نقاط بعينها وال يعنيها ضعف 

العمل من قوته.
ويق����ول الدرمك����ي: »بعض 
الحلقات تس����يء فعال للمواطن 
العمان����ي فهي تش����وه صورته 
وتحصره في قالب كاريكاتيري ال 
يمثله مرجحا ضعف أداء الممثلين 
إلى االعتماد على أسماء جديدة ال 
تملك الكثير من الموهبة فيما لم 
يتم استدعاء أسماء لها مكانتها، 
والبعض طلب االش����تراك فيما 
كان قد وقع عقودا مع فضائيات 

خليجية أخرى.
الفنان صالح زعل  ويتريث 
الذي ش����ارك في بعض حلقات 
المسلس����ل في حذر واضح في 
الحكم على المسلسل قبل نهايته 
العمل  فيقول: أفضل أن أشاهد 
كام����ال وبعد ذل����ك يمكن لي أن 
أتحدث عن تقييم����ه، في وقت 
ال يبدو أن األمر سيس����تمر فيه 
حت��ى نهاي�ة العم��ل حيث انتقل 
الحوارية  المنت�ديات  النقد من 
على الشبكة العنكب��وتية إل��ى 
الصح�ف الحكومية والخاصة.

 مفرح الشمري
مفاجآت البرنامج اجلماهيري »كنز FM« مستمرة 
ملستمعي محطة »كويت FM« خصوصا لعمالء »زين« 
مثلما ق���ال »الذيب« أحمد املوس���وي الذي طلب من 
اجلميع ارسال »املس���چات« للفوز بالسيارة الثانية 
»تشارجر« السبت املقبل من خالل السحب االسبوعي 
الذي س���يتم بحضور مراقبي ادارة االعالن التجاري 
بوزارة االعالم ش���يخة امليموني وياسمني الرامزي، 

باالضافة للفوز بجائز البرنامج املقدمة من الشركات 
الراعية »زين«، »األنباء«، »منتزه خليفة السياحي«، 
»آركوبالينو«، »صالون كتوركت«، »ايه ون لتأجير 

السيارات«، »أطياب املرشود« وآخرون.

مفاجأة »فروت بوكيه رفلكشن«

»قرقيعان« فروت بوكيه رفلكش����ن كان مفاجأة ألسرة 
البرنامج، حيث كان مجموعة من الفواكه اجلميلة حتمل أشكال 

»حلوة« وذلك تقديرا للجهد املبذول من أسرة البرنامج املعدين 
علي حيدر وخديجة دشتي واملخرج نايف الكندري.

تسّلم الجوائز

خصصت اجلهة املنفذة للبرنام����ج »ميديا فون بلس« 
رقما تلفونيا ليستفسر من خالله املستمعون الفائزون عن 
تسلم جوائزهم وهو 22241261 بعد أن يرسل لهم »مسچ« 

بعد جتهيزها من قبل »ميديا فون بلس«.

المفاجآت مستمرة لمستمعي البرنامج

لقب الفنان الراحل عبداحلليم حافظ:
أ � كوكب الشرق

ب � الزعيم
ج � العندليب.

من تقدمي: احمد املوسوي
اعداد واشراف: خديجة دشتي - علي حيدر

اخراج: نايف الكندري


